
HOTEL „MAZURY***” - elegancki obiekt położony na rozległym ogrodzonym terenie 
bogatym w zieleń i kwiaty, z własnym zarybionym stawem i terenem rekreacyjnym, blisko malowniczej 
zatoki Jeziora Kisajno i Kanału Łuczańskiego. Spokojna okolica, cisza, poczucie sielskości sprzyjają 
udanemu wypoczynkowi. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: klimatyzowana restauracja z wyśmienitą kuchnią, 
STREFA SPA, kącik zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, parking, bilard, kije do Nordic Walking, 
piłkarzyki, stół do tenisa stołowego, meble ogrodowe, zadaszone wiaty grillowe nad stawem, Wifi 
ogólnodostępne.
Zakwaterowanie: pokoje 1-,2-,3-osobowe z łazienkami (umywalka, prysznic, WC, ręczniki)  
i balkonami. Wyposażenie  pokoju: łóżka pojedyncze i małżeńskie, eleganckie meble, TVSAT, łącze WiFi.

Cena obejmuje:
- Wyżywienie wg programu: 5 śniadań, 4 obiadokolacje, 1 obiad, 1 biesiada grillowa.
- Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00. plus suchy  
  prowiant na drogę.
- Podczas podróży i pobytu opieka pilota/koordynatora.
- Ubezpieczenie NNW 20 000 zł.
UWAGI:
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji.
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.
- Cena nie obejmuje biletów wstępu wg programu ok. 40zł/osoba.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata 
  od 170 zł do 310 zł/osoba w zależności od miejsca wyjazdu.

Odnowa i relaks w sercu Mazur
GIŻYCKO-WYPOCZYNEK NA MAZURACH

Program:
1 DZIEŃ - Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 
Spotkanie z psychodietetykiem / dietetykiem klinicznym - pogadanka edukacyjna  
pt. „DIETA DLA SENIORA- RACJONALNE ODŻYWIANIE  SENIOR 50+”. Nocleg.
2 DZIEŃ - Śniadanie. Po śniadaniu wycieczka z przewodnikiem szlakiem atrakcji  
turystycznych GIŻYCKA m.in. MOST OBROTOWY, TWIERDZA BOYEN, miejskie skwery. 
Powrót do hotelu. Relaks w SPA – zabiegi, jacuzzi, sauna. Obiadokolacja. Spotkanie nad 
jeziorem.
3 DZIEŃ - Śniadanie. Po śniadaniu  REKREACJA: marsze z kijami Nordic Walking, relaks w SPA 
– zabiegi, jacuzzi, sauna. Obiad w restauracji. Spacer do LASU MIEJSKIEGO – ścieżki i aleje 
wśród różnorakich gatunków drzew i krzewów. Wieczorna BIESIADA GRILLOWA z muzyką  
i ogniskiem nad malowniczym stawem. 
4 DZIEŃ - Śniadanie. Po śniadaniu wycieczka z przewodnikiem trasą Gierłoż - Wilczy Szaniec 
- Kwatera Hitlera, Św. Lipka- Sanktuarium Maryjne – koncerty organowe, Reszel  miasteczko 
 ze średniowiecznym zamkiem i pełnym uroku założeniem urbanistycznym. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
5 DZIEŃ - Śniadanie. Relaks w SPA – zabiegi, jacuzzi, sauna. Marsze w terenie z kijami Nordic 
Walking. Pożegnalna obiadokolacja  z lampką wina i koncertem fortepianowym na żywo.
6 DZIEŃ - Śniadanie w formie bufetu. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną.

CIECHOCINEK-TURNUSY REHABILITACYJNE

GIŻYCKO - urocze miasteczko nazywane STOLICĄ POLSKIEGO ŻEGLARSTWA położone na Mazurach, 
pomiędzy jeziorami KISAJNO i NIEGOCIN. ATRAKCJE: m.in. rejsy po Krainie Wielkich Jezior, Park 
Linowy WIEWIÓRA, trasy rowerowe i szlaki turystyczne, imprezy rozrywkowe przez cały sezon, 
pamiątki historii regionu: Twierdza Boyen, most obrotowy na Kanale Łuczańskim (jeden z dwóch 
w Europie), Krzyż Brunona, wieża ciśnień. Liczne porty jachtowe i żeglugi pasażerskiej w otoczeniu 
nieskażonych mazurskich lasów pełnych unikatowych okazów flory i fauny.

Dla każdego uczestnika
upominek niespodzianka


